
Meer weten? 

Lees de volledige begroting of kijk op 
www.regiozwolle.info. 

Tip: meld je aan voor de nieuwsbrief 
van Regio Zwolle en blijf op de hoogte 
van alle ontwikkelingen in 2021. 

We werken aan de beschikbaarheid 
en wendbaarheid van (potentiële) 
werkenden en een inclusieve 
arbeidsmarkt. Daarvoor werken we 
in 2021 per sector een aanpak uit en 
is er een ontwikkelfonds voor bij- 
en omscholing van ondernemers, 
werknemers en inwoners.

Regio Zwolle wil blijvend een aantrekkelijke 
leefomgeving bieden voor wonen, 
werken en recreëren. We werken in 2021 
verder aan een regionale woonagenda 
en de toekomstbestendigheid van 
bedrijventerreinen en is er aandacht voor de 
vrijetijdseconomie. Ook gaan we aan de slag 
met de verstedelijkingsstrategie en zetten 
we in op het verkrijgen van de  definitieve 
status van NOVI-gebied. Deze opgaven 
vragen om een goede samenwerking met 
regionale partners en het Rijk. 

Regio Zwolle wil een bijdrage leveren 
aan de energietransitie, aanvullend 
en grensoverstijgend aan de 
Regionale Energie Strategieën. Waar 
grensoverschrijdende kansen en 
bedreigingen zich voor doen leggen 
wij verbindingen, ook met de andere 
opgaven.

Onze Bereikbaarheidsambitie voor de 
regio werken we in 2021 verder uit op 
verschillende schaalniveaus, waarbij 
we onder andere per corridors een lijst 
opstellen met concrete projecten die 
bijdragen aan het bereikbaar houden 
van onze regio.

De uitvoering van de regionale economische agenda, met 
extra aandacht voor digitalisering, leiderschap en startups in 
het ecosysteem. Samen uit de Crisis komen met een goede 
dienstverlening  onder andere vanuit Kennispoort en Digitale 
Werkplaatsen voor het mkb (MoveDigi).
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WAT GAAN WE DOEN IN 2021? 
De ambitie van Regio Zwolle is om de vierde economische topregio van Nederland te worden in 2030. Hiermee sluiten 
we aan bij de landelijke economische hoofdstructuur van Amsterdam, Rotterdam/Den Haag en Eindhoven. Om dit 
doel te bereiken, werken we sinds 2018 samen aan vijf regionale opgaven Economie, Leefomgeving, Bereikbaarheid, 
Energie en de Human Capital Agenda. Dit doen we op een succesvolle manier met overheden, ondernemers, 
onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. 
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https://regiozwolle.info/begroting-en-jaarverslag/
http://www.regiozwolle.info
https://regiozwolle.us15.list-manage.com/subscribe/post?u=8de978d5c9c24d4f68e06d07b&amp;id=8e0d1df817
http://www.upgradejezelfregiozwolle.nl
http://www.groeivooruit.nl
http://www.groeivooruit.nl
http://www.groeivooruit.nl
http://www.groeivooruit.nl
https://regiozwolle.info/wp-content/uploads/2020/07/20200701-Bereikbaarheidsambitie-Regio-Zwolle.pdf
http://ebrz.nl/economischeagenda/
https://www.samenuitdecrisisregiozwolle.nl/
https://www.kennispoortregiozwolle.nl/
https://movedigi.nl/
https://regiozwolle.info/human-capital-agenda-hca/
https://regiozwolle.info/leefomgeving/
https://regiozwolle.info/energie/
https://regiozwolle.info/bereikbaarheid-2/
https://regiozwolle.info/economie/

